
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi” 
Termin realizacji: 13.04. – 17.04.2020r. 

 Środa dn. 15.04.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Na  dzisiejszych  zajęciach  pośpiewamy  i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać

swoje kompetencje w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym. 
Naszym celem będzie poznanie piosenki „Stary Donald farmę miał” oraz rozwijanie
sprawności fizycznej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Posłuchajcie  piosenki  „Stary  Donald  farmę  miał”,  a  następnie  spróbujcie
słuchając  jej  ponownie,  poruszać  się  swobodnie:  podskakiwać,  obracać  się.
Naśladujcie także odgłosy zwierząt mieszkających na farmie. 
https://youtu.be/MHFpBY85ahk

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania:
- Co to jest farma?
- Jakie zwierzęta mieszkały na farmie?

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://youtu.be/MHFpBY85ahk


3. Zapraszamy Was do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych na podstawie opowieści 
ruchowej:

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po domu, 
naśladowanie głosów ptactwa domowego:
kury - ko, ko, ko
indyki - gul, gul, gul
kogut - kukuryku

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.

- Rozglądają się, czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonywanie skrętów 
szyi w prawą i lewą stronę.

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż.

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód.

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - 
przemieszczanie się na czworakach.

- Zwierzęta, żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na 
czworakach.

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do 



leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, 
spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę.

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi 
bok - przechodzenie z leżenia na prawym boku, do leżenia na lewym boku.

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach.

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny
zwis tułowia i rąk.
Poziom 1. Ćwiczenia ruchowe mogą być wykonane w pozycji stojącej z 
podporą lub siedzącej. Wspomagamy ruchy kończyn dziecka,  wykorzystując 
metodę F. Affolter.

CZĘŚĆ II

1. Zaśpiewajcie  i  zatańczcie  do  piosenki  „Stary  Donald  farmę  miał"  (link  do
piosenki na górze strony).  Improwizujecie zwierzęta występujące w piosence.
Które zwierzątko lubicie najbardziej i dlaczego?

2. „Łap piłkę” – zabawa na orientację. Dziecko siada na dywanie. Rodzic rzuca
piłkę  do dziecka,  podając  przy  tym nazwę wybranego zwierzęcia.  Dziecko
łapie piłkę i naśladuje głos danego zwierzęcia. Rodzic może poprosić dziecko
o podział na sylaby nazwy zwierzęcia. 
Poziom 1. Rodzic i dziecko siedzą naprzeciw siebie w pewnej odległości, nogi
w rozkroku  i  turlają  do  siebie  piłkę,  Podczas  utrwalania  nazw i  odgłosów
zwierząt,  wspomagamy  dziecko  obrazkami  (na  każdym obrazku  jest  jedno
zwierzę).

3. "Zwierzęta hodowlane” - pobierzcie rysunek, pokolorujcie kredkami. 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-hodowlane 

Poziom 1 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Rodzic  dostosowuje  poziom  zadań  do
możliwości swojego dziecka.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-hodowlane


Kochani Rodzice!
Zachęcamy do:

 odwiedzania  zakładki  „Nauczyciel  wspierający”,  grupa  „Odkrywcy”,  gdzie
przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą,

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy).

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak


